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LYCAENA DONINA nov. spec.

BESCHREVENDOOR

P. C. T. SNELLEN.

Deze onbeschreven Oost-Indische Lycaena, waarvan ik twee gave

en frissche exemplaren voor mij heb , de man van 22 mm. vlugt ,

liet wijfje van 24 mm. , behoort tot de groep soorten die op de

bovenzijde meerendeels donkerblaauw, op de onderzijde grijs of bruin-

achtig zijn, met de gewone, echter onduidelijk uitgedrukte Lycae-

nidenteekening en eene grootere of kleinere ronde zwarte vlek aan

het eind van cel 2 der achtervleugels. Onder de europesche soorten

heeft zij geene vertegenwoordigers, maar onder de Oost-Indische

ken ik, als daartoe behoorende : i^ora Feld., Batarlca Snell.
,

Glauca Snell. , Dana de Nie. en lïamiisoni de Nie. Daarvan heeft

de eerste in beide seksen een duidelijk, lang, dun staartje , Datarica

een klein, niet buiten de franje uitstekend terwijl bij Glauca,

Dana en Haìnpsoni geen spoor van een staartje te zien is. Hetzelfde

is ook het geval bij Donlna Ik wil hier nog opmerken dat de

Lycaena Ardâtes, waarmede ik, Tijds. v. Ent. 35 p. 140 mijne

Lyc. Datarica vergeleek, niet de gelijknamige soort van Moore is,

maar eene onbeschrevene , Javaansche die later gepubliceerd zal

worden.

Donlna onderschei<U zich van Glauca en Hampsoni door de kleur

der onderzijde, die bij deze helder grijs is en bij de nieuwe soort

leemgeel. Bij Dana mas is zij bruinachtig grijs maar de bovenzijde

lichter, grijsachtig blaauw, bijna zooals bij de (nog iets donkerder)

europesche Semiargus v. Rotlb. {Acïs W. V. , Fabr.)
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De oogen zijn vrij lang behaard , evenals bij al de genoemde

verwanten, de achtervleugels vooral bij den man aan den staarthoek

iets verlengd, met eene langere beharing, die ook bij al de ver-

wanten wordt gevonden. Verder is de man op de bovenzijde donker

paarsblaauw, zeer flaauw glanzig, als Datarica mas, met eene niet

zeer duidelijke, dikke, zwarl-bruingrijze franjelijn en een spoor

van eene donkere vlek aan het eind van cel 2 der achterv.leugels.

Het wijfje heeft eene donker graauwbruine bovenzijde met een

weinig blaauwe besluiving op de wortelhelft der vleugels , de donkere

vlek aan het eind van cel 2 der achtervleugels is duidelijker dan

bij den man, hun staarthoek iets stomper , maar even lang behaard.

Onderzijde , als boven gezegd , leemgeel , bij den man iets graauw-

achtig , vooral op de achtervleugels , ook is bij die sekse de wortel

der voorvleugels sterk zwartgrijs bestoven. De teekening is de

gewone van Lycaena ; zij bestaat namelijk uit wortelvlekken op

voor- en achtervleugels ,
middenvlekken op de dwarsaders , eene

boogrij daarachter en randvlekken , alles graauwbruin maar flaauw

uitgedrukt
,

grijswit gerand , de randvlekken zonder rood of zilver.

Alleen eene ronde vlek aan het eind van cel 2 der achtervleugels

is sterk uitgedrukt en zwart.

Voor de vlek op de dwarsader der voorvleugels ziet men nog

eene flaauwere in de middencel , de boogrij is vrij regt , behoudt

die rigting ongeveer tot ader 1 en bestaat uit vrij duidelijk ge-

scheiden vlekken ; langs den achterrand loopt eene dubbele rij

graauwe vlekken. Op de achlervleugels zijn de vlekken minder

duidelijk gescheiden, de vlekken langs den achterrand zijn wortel -

waarts met ronde boogjes afgezet , de ronde koolzwarte vlek aan

het eind van cel 2 heeft wortelwaarts een donker , okergeel boogje

en bij het wijfje is de achterrand van ader 2 tot den staarthoek

voor de, overigens bij beide seksen fijn zwarte franjelijn, wit

afgezet ; bij den staarthoek ziet men nog een klein zwart vlekje.

De franje is zwartbruin , vooral bij den man op de bovenzijde niet

veel verschillende van de kleur der franjelijn. Borst, buik en pooten

lichtgrijs behaard.

Ik houd het niet voor onmogelijk dat mijne Li/caena Doulna
,



264 (p. e. T. SNELLEN.) LTCABNA DÜNINA.

de « tailless Iona of Nacaduba Ardâtes » door den heer de Nicéville

bij die soort. Butterflies of India III p. 153 besproken en op

pi. 27 fig. 185 i afgebeeld kan zijn. Ardâtes Moore is wellig!

synoniem met Nora Felder.

Den naam mijner boven besproken Lijc. Glauca wensch ik te

veranderen in Glauconla, om eene vroeger door Trimen , Butterflies

of South-Afriea onder denzellden naam beschreven soort en wil

hier ook nog aanteekenen dat mijne Lycaena Bath'mia , Tijds. v.

Ent. 42 p. 212 een synonym is van Lijc. Tespis L. Zij is ook

niet van Java ,
zooals verkeerdelijk op het etiket der exemplaren

van het Leidsch Museum stond aangeteekend, maar van Zuid-Afrika.

De man van Lycaena Bonina is van West-Java (Wijnkoopsbaai),

het wijfje door Mr. Piepers op Celebes (Bonthain) gevangen.


